
Newsletter dla Federacji Szpitali  

Temat: Dekontamiancja powietrza 24h/7 dla Twojego bezpieczeństwa.  

 

 

ELIXAIR to profesjonalne urządzenia do dekontaminacji powietrza, które zapewniają 
bezkonkurencyjną w porównaniu z filtrami HEPA czy lampami UV skuteczność w zabijaniu wirusów i 
bakterii na poziomie 99,8% (niszczenie DNA/RNA) przy jednokrotnej wymianie powietrza.  

Brak możliwości namnażanie się drobnoustrojów wewnątrz urządzenia (brak filtrów HEPA) 
gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów Państwa szpitala w tak newralgicznych 
miejscach, jak: recepcja, poczekalnia, korytarz, Izba Przyjęć.  

Jako członek wspierający Polską Federację Szpitali chcielibyśmy zarekomendować Państwu model 
ELIXAIR E2100 o wydajności oczyszczania do 1000 m3/h, jako profesjonalne dopełnienie rozwiązań 
higienicznych i prewencyjnych w obszarze medycznym.  

 

Jak działa oczyszcza ELIXAIR? 

Nieoczyszczone powietrze zasysane jest do urządzenia 
ELIXAIR, gdzie większe cząstki zanieczyszczeń przechwytuje 
filtr wstępny, a drobniejsze nano-cząstki trafiają do "serca" 
urządzenia – wysokowydajnej jonizującej komory 
elektrostatycznej. Zjawisko jonizacji i elektrostatycznego 
przyciągania cząstek do metalowych płyt filtra zapewnia 
WYCHWYCENIE z powietrza WSZYSTKICH przepływających 
przez niego CZĄSTEK aż do wielkości NANO, oraz 
unieszkodliwienie i eliminację drobnoustrojów. Dalej 
powietrze przechodzi przez filtr węglowy, który usuwa z niego 
LZO (lotne związki organiczne), gazy i brzydkie zapachy, w 
efekcie czego ELIXAIR oddaje ultraczyste powietrze, 
zdekontaminowane w skali NANO – pozbawione 99,8% 
wszystkich znajdujących się w nim pierwotnie zanieczyszczeń. 
 

 
 



 
Co wyróżnia ELIXAIR na tle innych urządzeń do dekontaminacji powietrza?  

 

• brak konieczności stosowania wymiennych filtrów mechanicznych (typu HEPA) – głównym filtrem 
jest metalowa kaseta elektrostatyczna, którą można myć wodą 
 
• maksymalny poziom higieny - prąd elektryczny w kasecie zabija wszystkie przechwycone wirusy 
oraz bakterie i zamienia je w biologicznie neutralny osad 
 
• najwyższa skuteczność w usuwaniu cząstek o NANOmetrycznych wielkościach (najmniejszych 
unoszących się w powietrzu) 
 
.  bezpieczeństwo stosowania – może działać w obecności kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych i z 
obniżoną odpornością (posiada ATEST PZH)  
 
• pełny efekt: obejmuje zasięgiem całe pomieszczenie (brak tzw. martwych stref), nie wpływając przy 
tym na zmianę temperatury i wilgotności w pomieszczeniu 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu!  
 
Jarosław Jądrzyk 
tel. +48 519 793 430 
jaroslaw.jadrzyk@wpip.pl 
 
Aleksandra Grzesiak 
tel. +48 504 263 424 
aleksandra.grzesiak@wpip.pl 
 


